
Zarz~dzeoie Nr 712020 
W6jta Gminy Nowe Miasto 

z dnia 4 lutego 2020 r. 

w sprawie zmiDoy Ucbwaly budtetowej gmioy Nowe Miasto na 2020 rok 

Na podstawie art.30 ust. 2 ph 4 Ustawy z dnia 8 marca 19900 samol74dzie gminnym 
(Dz.U. z 20 19 roku, poz. 506), art. 247 ust.! , art . 257 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009roku 
o finansach publicznych (Dz. U. z 20 19 roku, poz. 869 z paz. zmn.) W6jt Gminy Nowe 
Miasto zarz~dza, co nastc;puje: 

§ 1 

1. Wprowadza Slii zImany w planie wydalk6w budzetu na 2020 rok zgodnie 
z zal~cZJ) i k iem nr I do niniejszego zarz"dz.enia: 
I) zwi,ksza si, wydatki biez~ce 0 kwo~ 166 340,00 z1. 
2) zmniej sza si~ wydatki biezqce 0 kwot~ 166 340,00 zl. 

2. Plan wydatkow budietu gminy ogolem wynosi 32 898 968,00 zl w tym: 

I) wydatki bieillce 21596569,95 zl. 

2) wydatki majqtkowe 11 302 398,05 zl. 


§2 

Dochody i wydatki zwi,!zane z realizacj~ zadaiJ z zakresu administracji rz<)dowej i innych 
zleconych odrybnymi ustawami, zgodnie z zal<,!cznikami nr 2 i 2a do niniejszego zarzCJ:dzenia. 

§3 

Zar~dzenie wchodzi w iycie z dn iem podpisan ia i obowil')ZUje w roku budzetowym 2020 
i podlega ogloszeniu. 



UZASADNIENIE 

Do Zarz<}dzenia Nr 7/2020 W6jta Gminy Nowe Miaslo Z dnia 4 lutego 2020r. 

Zw;rksza i zmniejsza sil! wydatki bieiqce 0 kWOIf-166 340,00 zl, IV tym: 

1. 	 Dzial 010 - Rolnictwo i lowiectwo, w rozdziale 010 10 a kwot~ (+) 1 500,00 zl 

uzupelnienie srodk6w finansowych z rezerwy og61ncj w ce lu uzupelnienia kwot 

na oplaty z tytulu grunt6w pokrytych wodami. 

2. 	 Dzial600 - Transport i Il}cznosc, w rozdziaiach 60014 i 60016 0 kwo{~ 

(+) 25000,00 zJ - uzupelnienie srodkow z rezerwy og61nej fla oplaly z tytulu 

umieszczenia urz<Jdzen infrastruktu ry w pasie drogi powiatowej oraz koszty usuwania 

drzcw przy drogach gminnych. 

3. 	 Dzial 758 - Roinc rozliczcnia, w rozdziale 75818 0 kwotcy (-) 26 500,00 z1- srodki 

z rezer•..,y og61nej zostan ll przeznaczone na uzupelnienie v.rydatk6w w innych 

rozdzialach (01010, 60014, 60016). 

4. 	 Dzi.1855 - Rodzin., w rozdzi.le 85502 0 kwot<; (+/-) 139840,0021- zmi.na 

kJasyfikacji budZetowej na podstawie zlozonego wniosku Kierownika GOPS 

w Nowym Mid cie. 

Do niniejszego zan~dzenia dol~czono zal(Jczn.ik nr 1, 2 i 2a. 

Slawomir riuu Za/nt>s*' 

http:zal(Jczn.ik
http:139840,0021-zmi.na
http:rozdzi.le
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Zat.ilczml<.1Y 2 
do 2:arzadrem3 Nf 7/2020• 

W6j11l Gminy NOW(! Miesto 
z d" la 4 ~tego 202Or. 

Doehody zwiqzane z realizaejq zad.Ii z zakresu .dministr.eji rzqdowej i innyeh zleeonyeh 
odrtrbnymi ustawami 

I 
"'iaI Rozc1!JJ,1 Par.gral Tr.6t Wartosl: 

7.. AdmlnlstrllcJll pubflczM .. ,..,~ 

75011 UrzQdv woJew04zkie 48366,00 

Delacj e celowe otrzymane z budietu panstwa nil rea ~zacj , zadan b.e~Cych Z 
2010 zaJo.reslJ acImll'liS\r.IcJ' rz¥lOwej or~ innych zadan zJeconyCh gminie (zwij\zkom 48366,00 

gmln , lYI'iijzkom powIalow()-g minnyml uSlawamt 

7" 
U~ NCUlnych orgM6w....,,.~ tontroU I OChronr prawa 
ora ~ownk:twll -~ 

7~'OI UrzQdv naczelnych orglnOw wladzy panstwowej, konlroli I ochrony ptawa 962.()( 

Dolacje cetowe Olrzymano z budtetu panstwa na reahzacjfl zooan bieZlI.cych z 
2010 lakresv admiOl sllacji rzlI:d owej Ofaz ilVlych zadan zleconych gmioie (zwi i\zk.om 962,00 

glTlin. lWi i!.zkom pOwialowo-gmironym) uslawami ... -.. ......... 
...." Swiadczenie wychowawcle .. 320 000,00 

Dotll Cj e c.elow-e olrzymane z buOt elu panstwa na zadan ia bieta.ce Z Ukre su 
adminiSlracji rz~owej zlQcone 

2060 gmll'lom (zwi4lkom gmin. :cwia.zkom powialowo-grninnyrn), zw1a.z:ane 2 -4320 000.00 
rea~zaCjil swiaelCZE!nla wycnowawczego 
Sianowiilcego pomo<: parlslWa w wychQWYWantu elzieci 

. 
SwilldcZenia rodzinne, iwiadtzeflie z funclu$Zu alimenlacyjnego 00iIZ lkladki 

""" na ubeZpiecZenia emerylan I rentowe z ubezpieCzenia spolecznego 2049000,00 

OolaCje celOwe Olrzymane z budtelu panstwa na re9liz aci~ zaoarl blezijcyct'I z 
201 0 u kresu aelministrncj i I'!<,\dowej oraz ironych zadarl zleConych gmioie (zwiilzkom 

min, zwi.\;kom ~al ~ rninn 'rn l uslaw9mi 

2 049 000,00 

""" W spleranie rodziny 158 000,00 

Dolacje celowe olrzymane z I)vdielu paos\W2 na rea!il.acj~ z&dao bleZilcych z: 
2010 zaklesu admin istr9C~ I'Zl'jdowoj or~l.l.lnnych zadarl zleconych gmil'lie (zwiilZkom 156000.00 

gm.n. ZWiijtkom powI8l0w0-gminnym) uslawami 

Skladki na ubezpieczenle zdrowotne oplacane u 0&0by pobieraj.;!,ce niekl6fe 
iwladczen ia rodtlnne, Zgodnle z przepisaml ustawy 0 iwladczenillctJ 

65513 rodzInnych oraz Z8 osoby pobierajllce za.~ ella opiel(un6w, zgo<lnie z 13000,00 
przepisami U5tawy z dnle 4 kwietnia 2{)1-4 r. 0 lIStaleniu i wyptacie zasilkOw die 

opiekunOw 

DolacJe celowe otrzymane z Mielu paristwa na re aliz8c~ zadan bieiilcych t 

2010 zatHesu 3Clministfac~ nltdowei oral. innyetl zooaJ'i zteconyth gminie (zwi~kom 13000.00 
Igmll'l, zwiqzkom powialowo-gminnymj u5\awami 

c 6539 328.001 

Slrona 1 Z 1 
8eSTia 
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iu.rz Zalewski 

http:Zat.ilczml<.1Y


• 
l.\litClnik. IV 2a 

do Zal'l'ldzenia Nt 7/2020• 	 WOjla Gmlny ~ MltIsto 

Z dnia 4 lutego 20~Or. 

Wydatki zwi41zane z realizacj~ zadau z zakresu administracji rzltdowej i innych 
zleconych odr~bnymi ustaw.mi. 

Ozlat Rozdzlal Paragraf Trest Wartoae ,.. _................ .. ...... 
750'1 U~y wojew6dzkie 48366,00 

4010 Wynagrodzeni8 osobowe pracownikOW 35467,00 

'04. QocIalkowe wyn8grodzenie (aane 3400,00 

411 0 Skledk; na ubezpieczenia spoleC2 ne 8 314,00 

4120 
Sk.ladkl na Fundusz Pracy oral SO~darnoo.ciowy Fundusz 

1185,00Wspslcia OsOb Nlepemospt8wnych 

m U..., rwczeInych orpn6w ........ ~"aij; ......UntraII oct... ..,...__awntctwe 

75101 
U~ naczelnych organ6w wtadzy pa"stwow&j. kantrol; 

962.00I ochrony prawa 

4010 Wynagrodzenia osobowe ptaCO'loWlikow 773,00 

4110 Sidadki na ubezpieczenia spo/eczne 165,00 

41 20 
Skladki na Fuflduu Pracy oral: Soridamotciowy Fundu52 

24,00Wsparcia Os6b Niepelnospra...."ya. 

III - .......... 
85501 $w\adczen\e wychowawcze 4320000.00 

3110 $wiadczenia spoteczne .. 268 160,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikOw 38129,00 

4040 Dodalkowe W)'nagrodzenie roc.zne 2970,00 

4110 Skladki na ubezpieczeoia spo/ecl:ne 7324,00 

<120 
Sktaolu ns Funausz Pracy ora z sotiCIamosciowy Fundus.z 

980,00 
Wsparc~ OsOb Niepelno$prawnych 

'300 Zakup uslug pozosla/ydl 1165.00

444. Odpisy na zaktadowy fundusz . wiadczeti socjatnych 1 272,00 

Swiadczenia rodZlnne, twladczenle z funcluszu 
85S02 alimenlaCyjnego oraz sktadki n8 ubezpl&czeni8 2049000,00 

emerytalne i rentowe z ubezpleczenia spolecznego 

3110 SNiadczenia spo/eczne 1 857 530,00 

4010 Wyns9rodzenia osobowe pracownikOw 50894,00 

4100 Wynagrodzenla aganCYjno,prowizyjne •.00 

4110 Sklaaki na ubezpteCZenia spoleczne 139840,00 

4120 
Skladkj na Fundus.z Pracy oraz Solidarnot;ciowy Fundusz 

736,00
Wsparcie Os6b Niepetnosprawnych 

85504 Wspieranie rodziny 158 000,00 

311 0 SlNiadaenia spoleczne 157 175,00 

421 0 Zakup malerial6w I wypoS a.2:ania 150,00 

4300 lakup ustug pozostatych 675,00 

Sktadki ns ubezpieczenle zdrowotne op/acane za osoby 
pobieraMce nlekt6re SwIMIczenia I'Odzinne, zgodnle z 

85513 
przepisami ultawy 0 swtadczeniach rodz!nnych oraz za 

13000,00
osoby pobierajqoe zasilki dla opiektm6w, zgodnie z 
pnepisami ultawy z dnla 4 kWletnla 2014 r. 0 uslalenlu I 
wyptade zasilk6w dla opiekun6w 

4130 Sk/sdki na ubezpieczenie zdroWOlne 13000,00 

Ra:um:! 6 589 328,001 
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Slawumi Dariusz Zalewski 

http:ustaw.mi

